
 كيمياء(الحادي عشر )الصف  – عقول مبدعة                                                 )كيمياء( شرحادي عالالصف  – عقول مبدعة

   علم الكيمياءم                                                                      أ/ رمضان عبدالحليم                 معلم الكيمياء                                                    أ/ رمضان عبدالحليم          
  

  الكمييائيةدورية اخلصائص ( 2-6نشاط )
  واللكور، وطبيعة تفاعلها مع ال كسجني اجلدول أ سفل بعض عنارص ادلورة الثالثةيوحض  -1

     فادرسه جيدًا مث أ جب:    
 طبيعة التفاعل مع اللكور            اأ كسجنيطبيعة التفاعل مع           العنرص

  X كواًن لكوريد العنرص.يتفاعل بشدة م  .بيضاء صلبة مادة منتجاً  لهب ابيض ساطعمع  بعنف حيرتق 

  Y 
ذا اكن مسحوقًا يتفاعل ذا اكن معدن ال يتفاعل وا   بشدة ا 

 .منتجًا مادة بيضاء المعه
 كواًن لكوريد العنرص.يتفاعل بشدة م

  Z  ً3تفاعل مكواًن لكوريدات ي  .بيضاء احسب منتجاً  صفرأ  لهب  يتفاعل بشدة مكوان, ZCl 6ZCl  

 W 
 كس يدال  غاز ثنايئ  منتجاً لهب أ زرق  حيرتق بلطف مكوانً 

ذا اس مترت ال كسدة يكون غاز ثالث   ال كس يد.وا 

 :يتفاعل مكواًن لكوريدات متنوعة

4, WCl 2, WCl 2Cl2W 

 درجات( 4) مع ال كسجني. أ عىل اجلدولادلاةل عىل تفاعل عنارص  الكمييائية الرمزيةتب املعادالت أ ك  -أ  
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  

  )درجة(                          مع التفسري. ال ملونيومأ ي العنارص ابجلدول السابق ميثل عنرص  - -ب
...............................................................................................................................................................................................................................................................................  

     

         ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 

 

 :             تقريباً  11هل  PHقمية  ضعيف القلويةمكواًن حملوالً  البارد مع املاء يتفاعلالعنرص اذلي  -ج

          Z           X      (مع بيان السبب الصحيح البديلادلائرة جبوار  ظلل)           )درجة( 

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... السبب:

                    ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

 )درجة(                                       :عنارص ادلورة الثالثة اليت ال تتفاعل مع ال كسجنيمن  -2

 (من بني البدائل املعطاة الصحيح البديل ظلل ادلائرة جبوار)

 .واللكور ال رجون                                 .الصوديوم وال رجون        

  .السليكون واللكور                  واملاغنيس يوم.            الصوديوم        

  دورية اخلصائص الكمييائية( 2-6شاط )        
 واللكور،  وطبيعة تفاعلها مع ال كسجني اجلدول أ سفل بعض عنارص ادلورة الثالثةيوحض  -1

     فادرسه جيدًا مث أ جب:    
 طبيعة التفاعل مع اللكور            طبيعة التفاعل مع اأ كسجني          العنرص

  X يتفاعل بشدة مكواًن لكوريد العنرص. . بيضاء صلبة مادة منتجاً  لهب ابيض ساطعمع  بعنف حيرتق 

  Y 
ذا اكن مسحوقًا يتفاعل بشدة ذا اكن معدن ال يتفاعل وا   ا 

 .منتجًا مادة بيضاء المعه
 يتفاعل بشدة مكواًن لكوريد العنرص.

  Z  ً3يتفاعل مكواًن لكوريدات  .بيضاء احسب منتجاً  صفرأ  لهب  يتفاعل بشدة مكوان, ZCl 6ZCl  

 W 
 كس يدال  غاز ثنايئ  منتجاً لهب أ زرق  حيرتق بلطف مكوانً 

ذا اس مترت ال كسدة يكون غاز ثالث ال كس يد.  وا 

 :يتفاعل مكواًن لكوريدات متنوعة

4, WCl 2, WCl 2Cl2W 

 درجات( 4)تب املعادالت الكمييائية الرمزية ادلاةل عىل تفاعل عنارص اجلدول أ عىل مع ال كسجني. أ ك  -أ  
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  

  )درجة(                          أ ي العنارص ابجلدول السابق ميثل عنرص ال ملونيوم مع التفسري. - -ب
...............................................................................................................................................................................................................................................................................  

     

         ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 

 

 تقريبًا:              11هل  PHمع املاء مكواًن حملواًل ضعيف القلوية قمية  يتفاعلالعنرص اذلي  -ج

          Z           X      (مع بيان السبب الصحيح البديلادلائرة جبوار  ظلل)           )درجة( 

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... السبب:

                    ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

. 

 )درجة( :                                     عنارص ادلورة الثالثة اليت ال تتفاعل مع ال كسجنيمن  -2

 (من بني البدائل املعطاة الصحيح البديل ظلل ادلائرة جبوار)

 ال رجون واللكور. الصوديوم وال رجون.                                        

  السليكون واللكور. الصوديوم واملاغنيس يوم.                                    



 كيمياء(الحادي عشر )الصف  – عقول مبدعة                                                 )كيمياء( شرحادي عالالصف  – عقول مبدعة

   علم الكيمياءم                                                                      أ/ رمضان عبدالحليم                 معلم الكيمياء                                                    أ/ رمضان عبدالحليم          
  

                 

 

 (2-6منوذج الاجابة لنشاط )

 
 

رمق 

 السؤال

رمق 

 املفردة
 الاجابة

 ادلرجة

 )معلومات أ خرى(
 رمق الهدف

 مس توى

 التعمل

1 

 أ  

  ( هو املاغنيس يوم: Xالعنرص )

 ( هو الاملونيوم: Yالعنرص )

 ( هو الفوسفور: Zالعنرص )

 ( هو الكربيت: Wالعنرص )

 درجات( 4)

 ال خرىللك معادةل درجة مس تقةل عن 

6-3 

 تطبيق

 ب
 ل ن معدن الاملونيوم ال يتفاعل مع ال كسجني حيث تتكون عليه طبقة من ال كس يد عىل (: Yالعنرص )

 سطحه متنعه من التفاعل معه. 

 لالختيار مع بيان السببدرجة واحدة  -

آخرصفر يف حاةل حصة  -   أ حدهام وخطأ  ال
 اس تدالل

 ج
ضئيل اذلوابن يف املاء حيث يكون عدد أ قل  Mg(OH)2يف املاء  )املاغنيس يوم( (Yل ن حملول العنرص)

 (.OH-من أ يوانت )
 اس تدالل واحدةدرجة  -

 معرفة واحدةدرجة  - ال رجون واللكور ــ 2


